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Průběh obhajoby: 
Předseda komise představil uchazeče a konstatoval, že byly splněny všechny podmínky pro konání 

obhajoby. Poté školitel přečetl své vyjádření k osobě uchazeče a k předložené práci, v jehož závěru 

doporučil udělení titulu Ph.D. Uchazeč pak prezentoval hlavní myšlenky a výsledky své práce, které 

zahrnují metodu a nástroj pro snazší evoluci složitých aplikací (zejména informačních systémů). Metoda 

je založena na principu MDA (model-driven architecture), využívá stavové diagramy na modelování 

procesů a XML dokumenty na popis architektury, a umožňuje jednoduše provádět změny systému a ty 

následně propagovat do implementace. Práce byla zaměřena především na moduly, které se nějak týkají 

dat aplikací – tedy například schémata databázových tabulek a dotazy zapsané pomocí jazyků SQL nebo 

XML Query. Výsledkem práce jsou také algoritmy pro transformaci modelů a jejich formální analýza, a 

metoda pro ověření konzistence změn. Uchazeč provedl experimenty na reálných systémech za účelem 

validace navržených metod. 
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 Po prezentaci uchazeče byly přečteny posudky oponentů, ve kterých oponenti konstatují, že: (1) 

uchazeč dostatečně rozšířil a doplnil text práce na základě připomínek oponentů a členů komise z 

předchozí neúspěšné obhajoby a (2) předložená práce dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky 

pracovat, a doporučují přijetí práce a udělení titulu Ph.D. Obhajoba pokračovala diskuzí, která se týkala 

kontextu práce, podpory dynamických modelů, ošetření zdrojového kódu ručně napsaného vývojářem, a 

propagace změn směrem nahoru ze takzvaného platform-specific modelu do platform-independent 

modelu. Po diskuzi obhajoba pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě komise 

uděluje Mgr. Polákovi titul Ph.D. 
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